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UN CAS PER 
SANT VALENTÍ!

Era un divendres assolellat de finals d’hivern: 

l’aire encara era gèlid, però el cel clar pro-

metia dies més llargs i assolellats.

Un cop acabades les classes, cinc amigues 

molt especials aprofitaven el bon temps per 

gaudir de la tarda assejant pels carrerons 

de Ratford. Però n’hi havia una que semblava 

força pensativa...

—He de prendre una decisió! —va exclamar 

de cop i volta Colette, que es va aturar en sec 

enmig del carrer. 

—Què et passa, Cocó? —li va preguntar Violet.

Colette va respondre:

—Noies, demà és Sant Valentí i ho volia cele-
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brar amb vosaltres, que sou les meves millors 

amigues, però no se m’acut res d’especial... 

Les altres Tea Sisters es van mirar, sorpreses, 

i després van esclatar en una gran rialla i van 

fer una gran abraçada a la seva amiga. 

—Vet aquí per què t’has passat el dia tan si-

lenciosa... —va dir Nicky, somrient—. Em de-

manava què et preocupa! 

—Ets un sol, Cocó! —li va dir Violet—. No-

més se’t podia acudir a tu, un detall tan dolç! 

—Oi tant! Ets la millor amiga que podíem de-

sitjar! —va exclamar Paulina.

Pamela li va fer l’ullet:

—No et preocupis, Cocó! No importa què 

fem, el que importa és que estiguem juntes!

I Violet va afegir amb un somriure:

—Tens raó, Pam..., però se m’acaba d’acudir 

una idea! 

—Quina? Digues! —van exclamar les altres. 
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—Podríem organitzar una festa de pija-

mes al despatx de l’agència! —va proposar la 

noia.

—El guarnirem amb globus en forma de cor i hi 

col·locarem uns quants coixins aquí i allà... 

Colette va assentir, convençuda:

—Bona idea! En el fons, ja volíem fer més aco-

llidora l’Agència del C, oi? 

—I podríem mirar una pel·lícula romàntica —va 

suggerir Paulina. 
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—I també ens podríem fer regalets! —va 

afegir Nicky.

—Ei, que també hem de pensar en unes pas-

tes per matar el cuc! —va dir Pamela. 

Rient, Violet va exclamar:

—Visca! M’alegra molt que us agradi la 

idea... Ja veureu com ens ho passarem la mar 

de bé! Vinga, que ens hem d’organitzar!

UN CAS PER SANT VALENTÍ!



Just en aquell moment va sonar el mòbil de 

Paulina:

—És Tamara! 

La noia va respondre de seguida i va saludar 

tota contenta la seva amiga pastissera. Però 

ben aviat va fer una expressió de perplexitat.

—Què dius? Que necessites l’ajuda de l’Agèn-

cia del Cor? Però... sí, és clar, venim im-

mediatament!

Així que Paulina va penjar, Colette li va preguntar:

—Que li passa alguna cosa a Tamara?

—No, està bé. Però estava molt misteriosa, 

només m’ha dit que ens necessita per a un cas 

nou i que l’anem a veure a la pastisseria... 

Les noies de l’Agència del Cor no van perdre 

el temps i se’n van anar cap a la pastisseria Daisy 

molt encuriosides.

Així que hi van entrar, Tamara les va rebre amb 

el seu somriure habitual:

UN CAS PER SANT VALENTÍ!
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—He preparat un munt de  especials 

per al dia de Sant Valentí. Us ve de gust fer-hi 

un tastet?

Llavors, de l’obrador de la pastisseria va 

treure el nas una noia de cabells llargs cas-

tanys que subjectava una safata plena de cupca-

kes vermells decorats amb nata muntada i pe-

tits cors de sucre. 

Llavors Tamara va dir:

—Us presento Annette: 

és la meva aprenenta de 

pastissera i aquests cup-

cakes Red Velvet* els ha 

decorat ella. Estava d’allò 

més inspirada!

—Inspirada, dius? 

—va preguntar Nicky, 

encuriosida.

—Doncs sí —va respon-

UN CAS PER SANT VALENTÍ!
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dre Annette posant-se vermella—. Aquest Sant 

Valentí serà molt especial: em penso que m’he 

enamorat... i necessito l’ajuda de l’Agència 

del Cor! 

Tamara va assentir:

—És per això que us he telefonat, espero 

no haver destorbat els vostres plans. 

Nicky, Pamela, Violet i Paulina es van girar 

cap a Colette, preocupades..., però la noia, 

amb una expressió radiant, va exclamar:

—De cap manera! Resoldre un cas romàntic 

el dia de Sant Valentí és molt més engresca-

dor que una festa de pijames! 

UN CAS PER SANT VALENTÍ!
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UNA HISTÒRIA NASCUDA 
ENTRE LES ESTRELLES

Tamara tenia raó: els cupcakes 

Red Velvet que havia preparat Annette 

eren els més bons que havien tastat mai les noies 

de l’Agència del Cor!

I entre mos i mos, les cinc amigues van 

escoltar fil per randa tots els detalls de la histò-

ria que feia bategar amb força el cor de l’apre-

nenta de pastissera. 

—Com es diu el noi que t’agrada? —li va pre-

guntar Paulina.

—  —va respondre Annette, 

radiant. 

—Saturn?! Com el planeta? —va repetir 

Nicky, perplexa—. Quin nom més original! 
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EXPLICA’NS-HO TOT!

ES DI
U SATURN...

QUÈ?
! 



*GLOSSARI del WEB
Nickname 
És el nom real o inventat que identifica un 
usuari d’internet quan accedeix a un web,  
una xarxa social, un bloc o un fòrum. 
Fòrum
A internet, es diu així a un grup de persones 
amb interessos comuns que discuteixen i 
s’escriuen en línia comentant un tema específic. 

Annette va esclatar a riure:

—Ui, sí, tan original com... Nebulosa! 

—Nebulosa?! —van repetir a cor les 

noies de l’Agència del Cor.

—Sí, una nebulosa és una massa d’estre-

lles... —els va aclarir Annette—. Saturn i 

Nebulosa són els nostres nicknames* 

quan ens escrivim en un xat d’ internet.



VES AMB COMPTE!
Demana sempre consell a  

un adult de confiança quan  

accedeixis a fòrums i xats  
en línia. —Ostres, aquesta història es fa més

i més interessant! —va comentar ale-

grement Paulina. 

Doncs sí, era una història d’allò més in-

teressant: Annette i el noi que li agrada-

va no s’havien trobat mai en persona: 

s’havien conegut al fòrum* en línia de 

l’Observatori Astronòmic de l’Illa, on fir-

maven amb els sobrenoms de Nebulosa 

i Saturn. 

—És a dir, que a tots dos us apassiona  

l’ ... —va observar Vio-

let—. Aquest fòrum està reservat exclu-

sivament als nois i noies que han partici-

pat a les trobades i als seminaris que 

organitza l’Observatori de Ratford. 

—Doncs sí —va confirmar Annette—. 

Vam començar comentant els posts del 



 
senyor O’Neil, el director, i a còpia de parlar 

d’estrelles ens vam sentir tan a gust que ben aviat 

ens vam explicar les nostres vides! Tenim tan-

tes coses en comú... Em fa l’efecte que el co-

nec des de sempre!

—Oh, quina història més romàntica! —va 

exclamar Colette amb un sospir somiador. 

—I això no és tot: havíem decidit anar junts a 

la festa de Sant Valentí que organitza l’obser-

vatori. Només faltava concretar un lloc per a 

la cita  i la manera de reconeixe’ns. Per fi ens 

trobaríem i passaríem la vetllada junts, escol-

tant mites i llegendes relacionats amb les estre-

lles; les estrelles que havien afavorit la nostra 

trobada. Però de sobte... ha desaparegut! 

—Què vol dir, desaparegut?! —va de-

manar Violet.

—Vol dir que fa tres dies que no respon als 

meus missatges —va explicar Annette—. I és 

UNA HISTÒRIA NASCUDA ENTRE LES ESTRELLES
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molt estrany perquè abans ens escrivíem cada 

dia! 

—Potser ha tingut un contratemps... —va 

suggerir Paulina.

Annette va  amb el cap, i després va 

afirmar molt decidida:

—Sigui com sigui, vull descobrir la identitat de 

Saturn, per coneixe’l i esbrinar si li importa  

de debò la nostra amistat. Em podreu ajudar?

UNA HISTÒRIA NASCUDA ENTRE LES ESTRELLES
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un cas perfecte 
per a Sant Valentí!

Colette va respondre a aquella pregunta amb 

un gran somriure, mentre les altres noies de 

l’Agència del C es feien una mirada 

d’entesa: allò sí que era...

UNA HISTÒRIA NASCUDA ENTRE LES ESTRELLES
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